Inbjudan till

Siljanskrets,
torsdagen den 7 maj 2015
Möjlighet att förbeställa Gulaschsoppa med bröd!
Samling Lima Bystuga ca 2 km norr om Leksand. Vägvisning från norra infarten till Leksand från Rv 70.
Parkering I anslutning till TC.
Anmälan Anmälan via Eventor, senast söndag 3 maj 2015 kl. 23.59.
Inkludera närtävling så syns arrangemanget. Anmälningsavgift 20 kr, faktureras klubben i efterhand.
Första start 18.30
Till start Avstånd TC - start 250 m
Banlängder
Inskolning 2,6 km
HD vit 2,0 km
HD gul 2,6 km

HD orange 3,2 km
H10 2,7km D10 2,7 km
H12 3,1 km D12 3,1 km

H14 3,5 km D14 3,6 km
H16 3,8 km D16 3,6 km

Miniknat: Finns för de yngsta deltagarna. Anmälan på plats 20:-/deltagare.
Öppna banor Öppen 3 3,0 km och Öppen 5 3,6 km, Öppen 8 5,2 km
Anmälan vid TC kl. 18.00 -18.30
Fri starttid mellan 18:30 - 19:00, med startstämpling.
Avgift 20 kr faktureras klubben i efterhand.
Stämpling Sportident. Eget bricknummer anges vid anmälan. Hyrbrickor finnas att låna.
Karta Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m tryck 2014 rev 2015
Lösa kontrollangivelser och angivelser tryckta på karta.
Dusch: Finns ej.,däremot finns möjlighet att värma sig och byta om i bystugan (och äta beställd
gulasch-soppa…)
Resultat Presenteras på anslag vid TC.
Terrängbeskrivning: Ett skogsområde med flitigt skogsbruk för tillfället. Ett antal områden med
fröträdsställningar har tillkommit (ej hygge på kartan) samt att stora partier i grovskogen är röjda inför gallring.
Detta kan på vissa ställen hindra löpningen. Stigarna är fina att springa på. På slutet av de länger banorna finns
några åkrar. Dessa är ej sådda och går utmärkt att springa på. Kartprov kommer att finnas på anslag vid TC samt
vid starten.
Banläggare Per Spik
Sopppa efter loppet: Efter tävlingen serveras gulaschsoppa med bröd i bystugan 50:-/pers anmälan ieventor
krävs. Soppan är öppen för alla deltagare såväl som publik och ledare!
Kontaktperson: Per Spik, info@leksandsok.se, 076-8088205
Välkomna önskar Leksands OK

